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CRITERIS DE CORRECCIÓ. PROVES CIEACOVA 2016 

A2 

ÀREES EXERCICIS 
ASPECTES QUE ES 

VALOREN 
PUNTUACIÓ 

SUPERACIÓ DE 
CADA PART 

CO Escoltar dos textos i respondre 
preguntes. 

Es valora la comprensió global dels 
textos. 20% 50% 

CE Llegir dos textos i respondre 
preguntes. 

Es valora que entenga el sentit global i 
les idees principals de notícies i textos 

breus no massa complexos. 
20% 50% 

EE Redactar un text que continga 
entre 40 i 60 paraules. 

Es valora la capacitat de construir frases 
senzilles, d’usar lèxic adequat al context i 
d’expressar-se mitjançant textos breus i 

senzills en situacions quotidianes o 
acadèmiques. 

10% 50% 

CONEIXEM. 
GRAM. I 
LÈXICS 

Adequació al context. 10 ítems x 2,5 punts 

10% 50% 

Canviar el gènere i nombre de 
substantius i adjectius. 10 ítems x 2,5 punts 

Emplenar buits amb el mot 
adequat. 10 ítems x 2,5 punts 

Escriu el nom d’un objecte 
representat en una imatge. 

 

10 ítems x 2,5 punts 

EIO 

Presentar-se i respondre a 
preguntes per trencar el gel. 

S’avalua la fluïdesa i la comprensibilitat. 40% 50% 

Participar en una situació 
comunicativa amb una altra 

persona. 

   100% Superació del total: 60% 

 

  



 

CRITERIS DE CORRECCIÓ. PROVES CIEACOVA 2016 

B1 

ÀREES EXERCICIS 
ASPECTES QUE ES 

VALOREN 
PUNTUACIÓ 

SUPERACIÓ 
DE CADA 

PART 

CO i EE Escoltar un text i fer-ne un resum que 
continga entre 40 i 60 paraules. 

Es valora la comprensió i la 
capacitat de síntesi, la cohesió i la 

correcció. 
15% 50% 

CE i EE 

Redactar un text que continga entre 130 i 
170 paraules. 

Es valora la disposició, el 
registre, l’estructura i la finalitat, 

la cohesió, la variació i la 
correcció. 

30% 50% 

Emplenar els buits d’un text amb les 
paraules corresponents. 

Es valora l’adequació dels mots 
al context i la correcció. 

CONEIX. 
GRAM. I 
LÈXICS 

Emplenar els buits d’un text amb les 
paraules més adequades (morfosintaxi). 

30 ítems x 0,5 punts 

25% 50% Escriure la paraula que correspon a cada 
definició. 

5 ítems x 1 punt 

Escriure en lletres les quantitats 
indicades. 5 ítems x 1 punt 

CE i EIO 

Llegir un text en veu alta i respondre a 
preguntes. 

Es valora la competència lectora, 
la construcció del discurs, 

l’adequació, la correcció fonètica 
i la morfosintàctica. 

30% 50% 

Participar en una situació comunicativa 
amb una altra persona 

   100% 
Superació del total: 

60% 

 

  



 

CRITERIS DE CORRECCIÓ. PROVES CIEACOVA 2016 

B2 

ÀREES EXERCICIS 
ASPECTES QUE ES 

VALOREN 
PUNTUACIÓ 

SUPERACIÓ DE 
CADA PART 

CO I EE 
Escoltar un text i fer-ne un 

resum que continga entre 90 
i 110 paraules. 

Es valora la comprensió i la capacitat 
de síntesi, la cohesió i la correcció. 15% 50% 

EE 
Redactar un text que 

continga entre 180 i 220 
paraules. 

Es valora la disposició, el registre, 
l’estructura i la finalitat, la cohesió, la 

variació i la correcció. 
30% 50% 

CONEIX. 
GRAM. I 
LÈXICS 

Emplenar els buits d’un text 
amb les paraules més 

adequades (morfosintaxi). 
40 ítems x 0,5 punts 

25% 50% 

Escriure la paraula que 
correspon a cada definició. 10 ítems x 0,5 punts 

CE i EIO 

Llegir un text en veu alta i 
donar-ne l’opinió. 

Es valora la competència lectora, la 
construcció del discurs, l’adequació, 

la correcció fonètica i la 
morfosintàctica. 

30% 50% 

Participar en una situació 
comunicativa amb una altra 

persona. 

   100% Superació del total: 60% 

 

 

  



 

CRITERIS DE CORRECCIÓ. PROVES CIEACOVA 2016 

C1 

ÀREES EXERCICIS 
ASPECTES QUE ES 

VALOREN 
PUNTUACIÓ 

SUPERACIÓ DE 
CADA PART 

CO I EE 
Escoltar un text i fer-ne un 

resum entre 140 i 160 
paraules. 

Es valora la comprensió i la 
capacitat de síntesi, la cohesió i la 

correcció. 
15% 50% 

EE Redactar un text entre 230 
i 270 paraules. 

Es valora la disposició, el registre, 
l’estructura i la finalitat, la 

cohesió, la variació i la correcció. 
30% 50% 

CONEIX. 
GRAM. I 
LÈXICS 

Emplenar els buits amb la 
paraula correcta. 16 ítems x 0,5 punts 

25% 50% 

Transformar frases. 10 ítems x 0,5 punts 

Seleccionar l’opció 
correcta 12 ítems x 0,5 punts 

Emplenar buits amb el mot 
adequat. 12 ítems x 0,5 punts 

CE i EIO 

Llegir un text en veu alta i 
donar-ne l’opinió. Es valora la competència lectora, 

la construcció del discurs, 
l’adequació, la correcció fonètica i 

la morfosintàctica. 

30% 50% 

Participar en una situació 
comunicativa amb una 

altra persona. 

   100% Superació del total: 60% 

 

  



 

CRITERIS DE CORRECCIÓ. PROVES CIEACOVA 2016 

C2 
ÀREES EXERCICIS ASPECTES QUE ES 

VALOREN 
PUNTUACIÓ SUPERACIÓ DE 

CADA PART 

CO I EE 
Escoltar un text i fer-ne un resum 

que continga entre 140 i 160 
paraules. 

Es valora la comprensió i la 
capacitat de síntesi, la cohesió i 

la correcció. 
15% 50% 

CEE Redactar un text que continga 
entre 350 i 370 paraules. 

Es valora la disposició, el 
registre, l’estructura i la finalitat, 

la cohesió, la variació i la 
correcció. 

30% 50% 

CONEIXEM. 
GRAM. I 
LÈXICS 

Seleccionar l’opció correcta. 12 ítems x 0,5 punts 

30% 50% 

Transformar frases. 12 ítems x 0,5 punts 

Puntuar un text i corregir errors 
ortogràfics  

Detectar i corregir errors 
morfosintàctics i lèxics  

Emplenar buits amb el mot 
adequat 12 ítems x 0,5 punts 

CE i EIMO 

Llegir un text en veu alta i 
participar en una situació 

comunicativa amb una altra 
persona. 

Es valora la competència lectora, 
la construcció del discurs, 
l’adequació, la correcció 

fonètica i la morfosintàctica. 

25% 50% 

Fer una activitat de mediació a 
partir d’un text que ve donat en 

castellà, anglès o francès. 

   100% Superació del total: 60% 

 

 


